
Beslutningssag: Etablering af The Greater Copenhagen & Skåne Committee 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk samarbejde mellem regioner og kommuner i Skåne, 
Hovedstaden og Sjælland, der har til formål at øge væksten og skabe nye arbejdspladser i hele metropolregionen. 
Samarbejdet fokuserer bl.a. på at tiltrække investorer, virksomheder, talenter og turister. Derudover arbejder de 
deltagende kommuner og regioner for at samle og fokusere de erhvervspolitiske initiativer i større fælles strategiske 
indsatser, for at etablere et sammenhængende arbejdsmarked og for at sikre et mere sammenhængende 
erhvervsfremmesystem med færre aktører. Greater Copenhagen-samarbejdet er dermed helt i tråd med den netop 
vedtagne regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). 
  
Der har siden foråret 2015 været et bredt politisk ønske om, at Greater Copenhagen og Øresundskomiteen blev 
samlet til en organisation. Der har derfor de seneste måneder været forhandlinger om en omdannelse af 
Øresundskomiteen til "The Greater Copenhagen & Skåne Committee" med det formål, at der dannes en ny 
handlekraftig organisation for Skåne, Hovedstaden og Sjælland. 
  
På et møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg den 19. oktober 2015 blev det besluttet at indstille til 
Øresundskomiteen, at Øresundskomiteen omdannes til The Greater Copenhagen & Skåne Commitee pr. 1. januar 
2016. Indstillingen behandles på Øresundskomiteens møde den 4. november og igen den 2. december 2015. 
  
Med budget 2016 er konsolideringen af Greater Copenhagen-samarbejdet vedtaget som en af de centrale 
prioriteringer i 2016 for Region Hovedstaden. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet 
anbefaler: 
  
at godkende, at Region Hovedstadens medlemmer af Øresundskomiteen på grundlag af vedlagte vedtægter 
(bilag 1) tilslutter sig omdannelsen af Øresundskomiteen til The Greater Copenhagen & Skåne Committee pr. 
1. januar 2016. 
  

SAGSFREMSTILLING 

The Greater Copenhagen & Skåne Committee er et ligeværdigt og forpligtende samarbejde mellem tre geografiske 
regioner, der har til formål at øge væksten og beskæftigelsen i den fælles metropolregion, Greater Copenhagen. 
  
Vision: I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de 
mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en 
betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydskandinaviens internationale Metropol – Greater 
Copenhagen. 
  
The Greater Copenhagen & Skåne Committee skal: 

l Understøtte den fælles markedsføring af ”Greater Copenhagen”. 

l Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur. 

l Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og talenter. 

l Arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder at påvirke de lovgivninger og 
grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst. 

l Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. 



Vedtægterne for The Greater Copenhagen & Skåne Committee indebærer bl.a.: 

l Alle 79 kommuner og de tre regioner i Hovedstaden, Sjælland og Skåne tilbydes at deltage i samarbejdet. 
Ambitionen er, at samtlige 79 kommuner og de tre regioner indgår aktivt i samarbejdet. 

l Der udpeges en bestyrelse på max 18 medlemmer, hvoraf ni kan udpeges af Skåne og ni af Hovedstaden og 
Sjælland. 

l Antallet af bestyrelsesmedlemmer er dog afhængigt af antallet af deltagende kommuner fra hver region. 

l Der nedsættes et formandskab bestående af en formand og to næstformand (en fra hver regionale geografi), 
der skifter årligt. 

l Der nedsættes en administrativ styregruppe på direktørniveau, hvor formandsposten for nuværende varetages 
af Region Hovedstaden. 

l Der udarbejdes en handlingsplan, der fremlægges på et årligt topmøde for hele medlemskredsen. 

l The Greater Copenhagen & Skåne Commitee betjenes af et mindre sekretariat bestående af en 
sekretariatsleder og få medarbejdere. 

Region Hovedstaden og Region Sjælland skal sammen med KKR Hovedstaden, Københavns Kommune og KKR 
Sjælland udpege i alt 9 repræsentanter fra deres midte som medlemmer af bestyrelsen for Greater Copenhagen & 
Skåne Comittee. Der er opnået enighed om, at posterne fordeles således, at regionerne tilsammen udpeger de to 
formænd for regionsrådet samt yderligere to medlemmer, at Københavns Komunne udpeger overborgmesteren, og 
at kommunerne ligeledes udpeger fire borgmestre (formand og næstformand i de to kommunekontaktråd). Det 
forventes, at formandsskabet roterer hvert år imellem de tre geografier, således at borgmestre og 
regionsrådsformænd skiftes til at være formænd. Det forventes, at det bliver KKR Hovedstadens formand, der 
vælges for den første periode. Forslag til vedtægter, provisorisk budget og det politiske forståelsespapir er vedlagt 
som bilag. 
  
Der planlægges afholdt et årligt topmøde, hvor alle parter, herunder regionsrådet, i Greater Copenhagen bliver 
inviteret til at drøfte handlingsplan og beretning forThe Greater Copenhagen & Skåne Committee. Det indgår i det 
politiske forståelsespapir, at hele organisationen skal evalueres om 3 år, det vil sige i 2018. 
  
Proces: 
Hvis Øresundskomiteen på de to møder den 4. november og 2. december 2015 godkender vedtægter og 
provisorisk budget for 2016 for The Greater Copenhagen & Skåne Committee, etableres den nye organisation den 
1. januar 2016. Ændring af vedtægter skal ske ved trefjerdedels flertal (af alle medlemmer) på to på hinanden 
følgende møder i Øresundskomiteen. Det vil sige, at 27 ud af 36 medlemmer skal stemme for. Hvis parterne 
godkender, melder Region Hovedstaden sig ind på det foreliggende grundlag. 
  
Regionsrådsformanden er formand for Øresundskomiteen, og Region Hovedstaden har derudover syv medlemmer i 
Øresundskomiteen. 
  
Budget 2016 
I budget 2016 er det aftalt, at en af de centrale prioriteringer i 2016 er konsolideringen af Greater Copenhagen-
samarbejdet. Med budgettet er det aftalt, at Region Hovedstaden melder sig ud af Øresundskomiteen, dersom der 
ikke opnås enighed med de svenske parter om et stærkt Greater Copenhagen-samarbejde. Det er en betingelse, at 
partnerkredsen samfinansierer samarbejdet, så den samlede pulje til strategisk udvikling af og i Greater 
Copenhagen samtidig dækker alle basistjenester knyttet til drift af Greater Copenhagen-sekretariatet. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Der er i budget 2016 afsat 2,6 mio. kr. i 2016 stigende til 4,9 mio. kr. til gennemførelse af tiltag, der er centrale for at 
samle parterne i Greater Copenhagen om en fælles vækstdagsorden. Det er dog en betingelse for bevillingen på 
dette område, at partnerkredsen samfinansierer, så den samlede pulje til strategisk udvikling af og i Greater 



Copenhagen samtidig dækker alle basistjenester knyttet til drift af Greater Copenhagen-sekretariatet. 
  
Der er for 2016 afsat 5,2 mio. kr. til Region Hovedstadens medlemsskab af Øresundskomiteen. Udgifterne til 
medlemsskab af The Greater Copenhagen & Skåne Committee vil blive afholdt inden for denne ramme. 

KOMMUNIKATION 

Parterne vil løbende afklare både indhold og timing i forhold til kommunikationstiltag omkring etablering af den nye 
organisation. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. november 2015 og regionsrådet den 17. november 2015.  
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